
zmiana danych zawartych w deklaracji

Nr domu Nr lokalu

Nr domu Nr lokalu

Obręb/arkusz/numer działki

ZABUDOWA JEDNORODZINNA (budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla 

potrzeb mieszkających w nim osób budynkami garażowymi i gospodarczymi)

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina Ulica

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Gmina Ulica

D. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

Kraj Województwo Powiat

Numer PESEL* Identyfikator REGON** Numer NIP** Telefon kontaktowy

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi; **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi;

Składający:

osoba fizyczna osoba prawna

(dzień - miesiąc - rok)

B. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

własność użytkownik współwłasność inna (podać jaka)

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

pierwsza deklaracja

korekta deklaracji

URZĄD MIEJSKI W LUBRAŃCU

Ul. Brzeska 49

87-890 Lubraniec

Organ właściwy, do 

którego należy złożyć 

deklarację:

BURMISTRZ LUBRAŃCA

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 250).

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, użytkowników

wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVIII/116/2016

Rady Miejskiej w Lubrańcu

z dnia 28 lipca 2016 r.

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI                                          

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE                                 

GMINY LUBRANIEC



a)

b)

1)

x
zł

=
zł

2)

x
zł

=
zł

(liczba osób) (stawka opłaty) (iloczyn liczby osób i stawki opłaty)

słownie:

SEGREGOWANE odpady, dotyczy tylko od 5. osoby i każdej następnej zamieszkałej na nieruchomości nie wyposażonej w 

kompostownik

stawka zróżnicowana / 1 mieszkańca obniżona do 7,00 zł dla odpadów zbieranych selektywnie

Wyliczenie opłaty:

(liczba osób) (stawka opłaty) (iloczyn liczby osób i stawki opłaty)

słownie:

SEGREGOWANE odpady, dotyczy tylko do 4. osoby zamieszkałej na nieruchomości nie wyposażonej w kompostownik

stawka podstawowa / 1 mieszkańca 8,00 zł dla odpadów zbieranych selektywnie

Wyliczenie opłaty:

I. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW I WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaznacz znakiem X właściwy kwadrat oraz wylicz miesięczną opłatę zgodnie ze sposobem zagospodarowania odpadów i ilości osób 

zamieszkałych na nieruchomości.

I.1.

H. OŚWIADCZENIE O KOMPOSTOWANIU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU

Oświadczam, że powstające na mojej nieruchomości odpady biodegradowalne i odpady zielone będą podlegać:

kompostowaniu na terenie mojej nieruchomości przy użyciu domowego kompostownika (w przypadku zaznaczenia tej pozycji 

należy wypełnić część I.2. deklaracji)

zbieraniu selektywnemu do wyznaczonych pojemników lub worków i odbiorowi przez firmę wywozową (w przypadku zaznaczenia 

tej pozycji należy wypełnić część I.1. deklaracji)

G. OŚWIADCZENIE O SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Oświadczam, że z terenu mojej nieruchomości odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny:

TAK

NIE (w przypadku zaznaczenia tej pozycji należy przejść do części I.3. deklaracji)

inne, jakie:

pobytu za granicą,

podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania,

podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania

osób.

2. Oświadczam, że różnica między liczbą osób zameldowanych a zamieszkujących na terenie nieruchomości wskazanej w części E 

niniejszej deklaracji wynika z powodu:
(zaznaczyć tylko w przypadku gdy liczba osób zamieszkujących nieruchomość jest inna od liczby osób zameldowanych na danej 

nieruchomości)

F. OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji:

zamieszkuje: osób,

zameldowanych jest:

ZABUDOWA JEDNORODZINNA (budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla 

potrzeb mieszkających w nim osób budynkami garażowymi i gospodarczymi)

ZABUDOWA WIELORODZINNA (budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa lokale mieszkalne, bądź zespół takich budynków)

blok kamienica budynek wielorodzinny



1)

x
zł

=
zł

2)

x
zł

=
zł

x
zł

=
zł

gazowe inne (wskazać jakie)

NIE

2) Należy wybrać sposób ogrzewania i rodzaj paliwa:

stałe (w tym węgiel, miał, ekogroszek) olejowe elektryczne

K. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE OGRZEWANIA BUDYNKU NA NIERUCHOMOŚCI, W TYM RODZAJ PALIWA

1) Na terenie nieruchomości, wskazanej w części E niniejszej deklaracji, wytwarzany jest popiół: (zaznacz właściwy kwadrat)

TAK

gromadzeniu w zbiorniku bezodpływowym o pojemności

oczyszczaniu w przydomowej oczyszczalni ścieków

odprowadzaniu do kanalizacji sanitarnej

słownie:

J. OŚWIADCZENIE O ZAGOSPODAROWANIU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Oświadczam, iż powstające na mojej nieruchomości nieczystości ciekłe będą podlegać:

(liczba osób wskazanych w części F pkt 1a) (stawka opłaty) (iloczyn liczby osób i stawki opłaty)

I.3.

NIESEGREGOWANE (zmieszane) odpady komunalne

stawka / 1 mieszkańca 16,00 zł dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych)

Wyliczenie miesięcznej opłaty

słownie:

Łączne wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości wyposażonej w kompostownik:

(iloczyn liczby osób i stawki opłaty tj. poz I.2. pkt 1 lub poz I.2. pkt 1 + I.2. pkt 2)

(liczba osób) (stawka opłaty) (iloczyn liczby osób i stawki opłaty)

słownie:

SEGREGOWANE odpady, dotyczy tylko od 5. osoby i każdej następnej zamieszkałej na nieruchomości wyposażonej                                           

w kompostownik

stawka zróżnicowana / 1 mieszkańca obniżona do 6,00 zł dla odpadów zbieranych selektywnie

Wyliczenie opłaty:

(liczba osób) (stawka opłaty) (iloczyn liczby osób i stawki opłaty)

I.2.

SEGREGOWANE odpady, dotyczy tylko do 4. osoby zamieszkałej na nieruchomości wyposażonej w kompostownik

stawka podstawowa / 1 mieszkańca obniżona do7,00 zł dla odpadów zbieranych selektywnie z oświadczeniem o kompostowaniu 

odpadów zielonych i odpadów biodegradowalnych w przydomowym kompostowniku

Wyliczenie opłaty:

Łączne wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości nie wyposażonej w kompostownik:

(iloczyn liczby osób i stawki opłaty tj. poz I.1. pkt 1 lub poz I.1. pkt 1 + I.1. pkt 2)



1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.   Numer 

PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.

Właściciel nieruchomości - to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zgodnie z art. 6o ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, 

właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 

uzasadnione szacunki.
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć:

a) w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu (pokój 29),

b) pocztą na adres Urząd Miejski w Lubrańcu ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec,

c) przesłać  za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej, przy czym deklaracje składane w 

formie elektronicznej winne być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego 

certyfikatu lub podpisem  potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomści zamieszkałych opłatę za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych winni uiszczać bez wezwania kwartalnie w  łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe z 

góry w następujących terminach:

a) za I kwartał do 15 marca,

b) za II kwartał do 15 maja,

c) III kwartał do 15 września,

d) za IV kwartał do  15 listopada,    

opłatę właściciele nieruchomości uiszczać  mogą gotówką u sołtysów, inkasentów miejskich, w kasie Urzędu Miejskiego w 

Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr 25 9559 0004 0000 3043 2000 

Objaśnienia:

Pouczenie:

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z 

późn. zm.)niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Lubrańca deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć do Burmistrza Lubrańca nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

K. ADNOTACJE URZĘDOWE

L. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

 



7)

6) Odpady biodegradowalne- wszelkie odpady, które są zdolne do rozkładu beztlenowego lub tlenowego, takie jak odpady kuchenne 

(resztki żywności, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach zwiędłe kwiaty), odpady ogrodowe, odpady pochodzące z 

pielęgnacji  terenów zielonych.

W przypadku zadeklarowania wytwarzania popiołu, popiół należy gromadzić  w odrębnych pojemnikach.

5) Selektywne gromadzenie odpadów- gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach z podziałem na suche i mokre.

4) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji,

w szczególności są:

- pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,

- dokument wyjaśniający różnicę pomiędzy ilością osób zamieszkałych a zameldowanych


